Malmö mars 2020

BARNFOTBOLLSCOACH
Projekt för att stötta föreningar med barnfotboll

COACH FÖR
FÖRENINGENS
BARNFOTBOLL

Under 2019 deltog 25 föreningar i Skånes FF:s satsning på
Barnfotbollscoacher. Genom projektet ges skånska föreningar möjlighet att
arvodera en ”Barnfotbollscoach” som stöttar föreningens ledare och tränare
i deras vardag med barnen – det gäller både i träningssituation och
matchmiljö.
Nu finns möjlighet för ytterligare några föreningar att vara med i projektet.

Behöver din förening
stöttning i att utveckla sin
fotbollsverksamhet för
barn upp till 12 år?

Välkommen med er ansökan.

Då kan ni få hjälp av
Skånes FF!
Via Idrottsmedel kan en
BARNFOTBOLLSCOACH som stöttar
klubbens tränare och
ledare för spelare tom 12 år
i både träningssituation
och matchmiljö, arvoderas!

Ansökan om
”Barnfotbollscoach” i
förening görs på bifogad
anmälningsblankett senast
den 24 mars.

Frågor om projektet
besvaras av:
Magnus Palmén
040-59 02 16
magnus.palmen@skaneboll.se

Vem är lämplig som Barnfotbollscoach?
Skånes FF ser att en lämplig barnfotbollscoach:
• Har barnets bästa i fokus
• Har kunskaper om barn genom utbildning på
ex högskola/universitet
• Har ett intresse för barn och barns rätt att få
idrotta och spela fotboll

Skånes FF
•
•
•
•

Ansvarar för projektet Barnfotbollscoach (BFC)
Hanterar ansökningsförfarandet avseende BFC i föreningen
Erbjuder fortbildningar för BFC
Betalar ut Idrottsmedel till BFC-förening enligt följande tariff:
Antal tränings/åldersgrupper
(F resp P) t o m 12 år
3-4
5-6
7–8
9 - 10
11 - 12
13 -

Ersättning/år

12.000:13.500:15.000:16.500:18.000:19.500:-

Ansökan till projektet görs årligen. Idrottsmedel utbetalas halvårsvis.
Den ekonomiska ersättningen ska ses som ett uppstartsbidrag. Det betalas ut enligt
ovanstående under det första året och halveras till det andra året. Ersättningen försvinner
det tredje året och vår målsättning är att föreningen inser värdet av en Barnfotbollscoach och
hittar ett eget sätt att finansiera rollen.

Föreningen
•
•
•
•
•
•

Förankrar satsningen i styrelse samt hos ungdomsansvarig/ungdomskommitté
Ansöker om att delta i projektet Barnfotbollscoach (BFC) senast 24 mars 2020
Rekryterar sin BFC
Arvoderar sin BFC
Följer upp BFC-verksamheten
Rapporterar in BFC-verksamhet 30/6 och 15/12

Nya föreningar 2020
•
•

Under 2020 har befintliga föreningar fått förtur. Det finns endast plats till ett fåtal nya
föreningar i BFC-projektet.
Vid många ansökningar förbehåller sig Skånes FF rätten att tillstyrka/avslå BFCansökningarna!

Så går ansökningsförfarandet till:
1. Föreningen fyller i och skickar in formuläret senast den 24 mars
2. Skånes FF besöker föreningen för samtal med ansvarig i föreningen samt
Barnfotbollscoachen (BFC)
3. Ansökan godkänns alternativt revideras innan godkännande
4. Föreningen skickar in en uppstartsplan och därefter påbörjar BFC arbetet

